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ingiltere kabinesi 
Roma elçisine verilecek 

talimat• hazırladı 
Kabine pazarleai günü •ilah/anma 

İfİnİ de g6rüfecek 
Londra 9 (Rad10) - Kabine 

dQn ıahah B11evekil Cemberla1· 
Din bıtlrenhbı alımda laplan· 
nuttır. Bu toplantıda Roma eloi 
•inin Roma1a aöulreceli tali· 
illa& teıbi& edilmit&ir. Teıbit edi 
len talimat hakkında kettlmi1e& 
lbabafaıa edilmektedir. 

Diter taraftarn kabine, pa· 
ıarteai aünQ silAhlanma mesele 
•ine dair Atam kamarasında Ja 
Pılac11k mtb11kArelerln PAtu1m1 

hazırlamakladır. 
HOkftmet namına4. ıöz sö1le 

meye salAhiyettar bir zat lıal1a 
ile 7apacagım1z mOzakerelerde 
Kahire iltt is&iearelerde bulana 
cslıı demittiı·. 

Baevekil hal7a mGıakereleri 
baklrmda sual so,..n bir mebusa 
cevaben: • Bu mfbakerelerin 
mevzuu ve y~pılscak itlerin eek 
li hakkında bit bir taahb6Ue 
bıılonmıyaeatım hfl~An etmietir. 

T arıua Ziraat Bankaaı 

ÇifQilere tohum parası veri
yor. Ayrıca çapa zamanı da 

yardım yapılacak 
Banlıa miJdiJrtlnun muhabirimize beyanatı 

Tarau1, •Buauıh $ehrimiı 

Ziraat Banka11 bir haftıdanberi 
Oifoilerimiae ekeoekleri koza to
huma 1iJHı 1amımda balunmn 
tadır. Yapılacak 1ar-dımm ue 18 
kilde olacatı hakkmda Banka 
IDldirG Bar Sellhattioi daire 
•inde siraret ettim. Yardımın 
tekli hakkında bana eµnları 161 
ledUer : 

• Bankamızı mflranaat eden 
her olfoi ekeceti tarlınm kao 

dekar oldutuna dair evrakı mOa 
bite ibraz etmektedir. Her dekar 

için bet kilo tlli& henp ederek 
buna mukabil para Hriforaa.Bu 
7aln11 tohum bedelidir. Çıpı ıa 
mantoda daha faıla 71rdım edl 
lecektir, dediler. 

Gec,en '8D8 verilen paralarm 
tahail edilip edihoedili aualime 
kartı da : 

• Bu kardetmere deter. Cif 
oilerimiı aeçen eene aldıktan 

ödOno parafı 7Qzde dokBBn niı 
betinde ted ire elliler. Veremlren 
ler dA bio mahıulQ olma1anlar 
dır. Esaaeo bunlarm da borçları 
tec' I edilmietir 

-:-----------------------------------------------lııiltıreniı IDDdafıa hütçeıi Uehram gazıtisi 
Yiiz yirmi milyon Mıaırın Alıcleniz an· 
lazlalaıtırılacak laımalarına İftiralıi 

halı l itlır diyor Londra, (A.A.) - Bazı aaze· 
lteilere te bilhıaaa Deıli Meri 
ile Nifos Krorıik'le aOre, bu ıe
De bldoeıi bir milrar lo••liı il 
rasını ıeoeeek&ir. 1 

Kahire 3 (Radro) - Elehram 
ıaae&eai bir JHııındaı BOJlk 
•e mOıtakil bir devle& olan Mı11. 
no Akdeniz anlıtıDaları hakkın 
daki mOıakerelere itlirak eımek 
bnkkı aarihid r. demektedir. 

ingiliz 
Başvekili 

Alman müatemlelıe 
talebinden haberdar 

tlefiliz diyor 
Londra, 3 (RadıoJ Batçekil 

Oemberlaıin Atam Kamarasında 
bır mebus tarafmdttn Bitlerin 
nutkunda ileri ıürQlmüı olan 
müatemlike talebine karıı ne d4 
tdnOldilt(l ıualine : 

Almın7a hOkQmeti mOateat 
ilke hakkmda bize bir teblitde 
bulanmamıt ve lngiltere de Ber 

linden bu bUSUIB dair bir feJ 
aormamıetır, cevabını vermiıtir, 

lıııtıyı · •cır.iıtın 
iki Baıvekil uzun 
asatlıya gtJrilftiJler 

Virana, ·3 (Rad70) Macar 

baıvekili, baıv•kil t.e harici1a. 

nazırı ile uzun uzad11a görla 

mOelerdir .. Baıtekilin rarın Bu· 
dapefteye dönmesi muhtemeldir 

ingiltere 
Rodes oe Lirnni acl11 ' 
larının taAIUmini 

iat.miyor 
Londra, S <Radro) Me98uk 

menbaJardan alınan haberlere 
ıöre lnıihere, ltal1adan Limni 
ve Rados adalarının tahkim edil 
mem11lui ia.teıecek buna maka 
bil Klbma aduıoı tahkim •&ın• 
meri kabul edecektir, 

Bayük F oıi•t mecli
ai toplanıyor 

Roma, 3 (Radyo) BOrftt Fa 
eiat mecliıi Bar Muaolininio reiı 
lifinde bu gQn ötleden sonra 
toplanıcaktır, Faıiıt.. mecliıinin 

iqtimalan Oo sün ıOrecektir, 

B(iJQk Faıiıt mecliıinin bu 
&oplan&ıımda 90k m6him mesele 
ler konueulacatı ıO,lenmekte vtt 
Du99ni11 bir nutuk ı011iJecetl 

de ilbe edilmektedir, 
De\ li Meyl'e .ıOre, deniı bQd ı 

ceıioin ıeoen sene.1en 100 mil· 
Jon faal• olmaaı muhtemeldir. 

Ni1us Kronik! aazete1i, 1938 
1939 deniı tahıiıatının cuma gO 
bfl neıredllec4>lini ve bu bOdce 
Din en az iki belki de Oo hauı 
dört • ıaf gemisi ile birçok kru 
•ııör te torpito muhrıbi inıuı 
nı derpiı edeceQ'İoi razıror. Ha 
len JOı elliden fazla ıemi int1 

Muallimler hakkında KOlti1r 
Bakanlığının bir tamimi 

Bir muallim Aem re•mf ve hem de luı
aual olalıla der• olamıyacalt 

halinde ve yahut leıalha kon· 
IDak Oıeredlr: Beı zırhlı, & tar
Jıre ıemiıi, 17 kruvazör, '° tor 
Pilo muhribi, 9 torpil toplama 
ıemiıi. 12 &orpito, 19 deniıaıl&ı, 

6 eıkortör, 4-. detrife pmisi ve 
•aire. 

Ordu badoetıf, Defli 111811'• 
IÖre, ıeçen eeneki 82 milyon 
174 bine mukabil 110 mil1on in 
lilis liraaıdır. 

Han b6dceıl 102 mil1on 
600,000 9laoak&.r. Bu heaaba aö· 

re, bir milfarhk bGdceıin 881 
buQllk milıooa doouıma, ardu 
•e hata alaoak&ır .. 

KQllOı Bakaohfl, reamt o• 
kunarla husuıt okullarda ötret· 
menlik 1apacaldar ı~in b1111 ka· 
rnlu teabi& etmektedir. Bu ara· 
da ilk madde olarak hem reamt 
hem de huıust okullarda derı 
alma uıulGnG kaldırmııtır. Bir 
ötretmen 1alnıı hunıt tef& 
resmt okulda taıifeıl olacaktır. 
BuraJa tarin edilecek ntretmeu 
lerde aranacak et•af heg aınl 
tekilde olacaktır. 

Bu itin en bıııodı teka•1' 
IOk iti ıelmektedir TekıO&lflk 

nıi7eti hakkında Bakanlık ıeni 

bir formGI dütAalllllkı.dir,.. 
KOltOr için Ht •nelik. lllr 

ll'OP&m h•rla111yor 
Ktllıir Bakanhtı ırelecek 

Jlllarda kGlttlr ihtiJaCIDI timdi 
den kareılamak illere bet 71lhk 
bir Qalltma projfllt tGoude p&i· 
recektir. Bu pıoje hakkında bG· 
&Gn till1e& kQltOr direktörlGkle· 
rinden te vilt,ete ait muhtelif 
matGma&. iıtMtektedlr. 

lateoJlen maUl.na& araaıoda 
tilAret ilk, orta ta liae dereoeein 
deki okulların bet 7llhk ihtfJa• 
en .. •elerek talelte •fıeı, 61"' 
retmen kadrolan, .. ,a veeair 
ib&f1aolardır. la.&aobul kilhGr di· 

1 
reklörl616 buna ai& raporu ha· 
IJl'la1arak Bıkaobta a6ndermit 
Ur. 

Suriye Basını 
Hükumetin muhaliflere kar
şı aldıği şiddetli tedbirler
den bahsetmektedirler 

Gazeteler, hüktimetin muzır g6rcliJfiJ ba 
zı gazeteleri ele tatil ettiğini bildiriyorlar 

Surife malbualı muhtelif 
mevzular ve bilhasıa hükumetin 
muhaliflere karıı aldıQ'ı ıiddetli 
tedbirler üzerinde durmaktadır. 

80t0n 8uri7e gazeteleri bu ted· 
birler hakkında aıatıdaki h11ber 
teri vermektedlrter : 

• Biikdmet muarızlara kar 
ıı fill1ata eeçmiı ve eiddet kul· 
lınmara baılamıeıır: A1m 17inci 
akıamı muhalefet reislerinden 
bir kaoı tutularak hfikOmete mu 
kavemet ve isyana teevik töbme 
U1le hapse atılmıelardır • Tevkif 
edilenler arasmda müUehid cep 
be reisi Zeki Hatib, Şam mebu 
ıu MOnür El'lcillni, El'E11am 
ıazeteıi sahibi Naıuh Babil, Sa 
iPİ Kabara mOtercimi Suhawed 
din, Beılr El'Lehanf, Muhamme 
dQlhalib, Abu Bamda El'Encer 
ta ıaire tardır. 

Tevkifin eebebi bu phııla• 
rın bir rerde toplanarak hOktl· 
melin politikaaını teokid etmele 
ri ve buna karıı alınacak vasi 
7eli mGıakere etmeleridir. Bun 
dan baıka eehirde hükdmet a· 

Japonya 
BOyiJlı bir telaiz İ•· 

taqonu yaptıracak 
Tok10, S (Rad10) Japon hd 

ktlmeti bOyük bir tel11iz istasfo 
ou Japmaya karar vermiıtir. Bu 
istaB1on Uıakıarkın en bQrOk 
iıtae1oou olacak ve Japon pro 
patandaaı 7apt1caktır. 

Mançukonun 6 mcı yıl~ünümü 
Tokyoda kutlandı 

Tok10, 3 (Radyo) Mançuko 
nan iıtirdadının altmcı 1ıldönO 

mO burada parlak merasimle 
tesid edilmietir. 

Franıadabirhay,dut 
çeteai 

Pıris, 3 (Red10) Bir haydut 
oeteai ile Jandarmalar araamda 
müudeme olmuı ve bu miiıade 
me hakiki bir muharebe teklini 
Almııtır. Bir jandarma ölmOe 2 
jandarma 1arılanmıttır. Ba1du& 
lardan da bir ölO ve bir kao Ja 
rah vardır, 

Frankonan Balkan 
• 

aıanı 
Aokara - f epaoranan ~ki 

BOkreı aefirl Marki dö Prat il· 
7andan Aonra Fraoco tarafına 
popafıtf, Franco'oan Balkanlar~ 
ltd mGtabidi ııfatile ve aa1rı 
reamt olarak BOkretle bulpnu 
rorcht, Balkan konaerinin kıra 
rıodan eonra, Franco'nun Anka 
ra, Blkret H Atine ıJaoı ııfa· 
tile H&ife .,areoektlr, 

Marki dö Prıd'ın bıbBAı vak 
tile lapan1anm lslaııbul ıefirli 
tin• balonmuf'U, Ann11I Sereı 
li bir Ram atl9'• mentap&ar, 

leyhine beyannameler neerede· 
rek halkı tehyiç elme1e teeeb· 
bılı etmielerdir. Bunun üzerin 
eehirde heyecan 'zuhur e&miı 

mahallelerde de toplantılar 7a• 
pı lmııtır. Vatani parti ötleden 
aonra eiat üçten 7edi1e kadar 
süren bir toplantı rapmııtır 

Parti vaziyeti inceledikten sonra 
halka bir beyanname neırede· 
rek keyfiyeti aolatmara ve bal• 
kı sllkOna davet etmeye karar 
vermiıtir. 

Bu tedbirler icabından ola· 
rak hükdmet umumt aaa1i1 na· 
mma muzır arördıltO bazı ıaze· 
telerl &alil etmittir. Suolular mah 
keme1e t~•di edilmiıter ve 22 
ıubatta 7apılan muhakem1ılerl 

neticesinde aıatıdaki cezalara 
çarptırılmıılardır: 

Zeki Bı Hatip, Naauh Babil 
ve MOnür Ecllni dört af hapae, 
Nuri el • Zere, 111e& Kadura, Ma 
blddin Se7ufi, Sait Elnabliıi 6 
ıoo bapıe, MebmedGI Hatib •• 
AbmedGlhatib ve Ali Maoid altı 
11 hapıe mabkGm olmuflaıdır. 
Di4erleri berat etmielerdir. 

Göringin 
Nutku 
Hiç kimaeılen lıorlı· 

muyoruz! 
Berlin, (Radyo) Alman harp 

ta11arecilitioin 71ldön6ml mel 
nasebelile rapılan mera1imde 
Mareıaı Goring sö1lediti bir nu 
tokta 1ö1le demiılir : 

• Bütün dOımanlara meJ 
dan okUJKCak vaziyeU.-7iı, biti 
ku99etlerimizin J&nilmez bir bıl 
de oldutunu gös&erebiliriı , • 

Bir Fransız ıaltm 
Suriyeıle talalıilıata 

memur edildi 
Franııa parllmen&olU ı.,:;. 

ci1e eı1cOmeni azasmdan Feliks 
Gret haraya gelmfıtir. llaber 
verilditine göre harioi1e eool•e 
ni Suri1e ve LObnan muah..ıeıe 
rini &Badik ioin mecliıe termet

den e99el, kendi aıaaıodan biri 
ni tetkikat rapmak Ozere Sari 
re te L6bnana aöndermiı&ir, l'e 
likA Gra& tetkikitını bir raporla 
encQmene bildirecek ve enoltaea. 
bundan ıonra muahedeleri &er 
dik elmek için kendi mii&aleaıip
le bırlikte parlAmento1a tereoet 
lir. 

Yaloıı Suri1e efklrı umllllli 
1esini dütOndüren meMle F-eliu 
Gretin, sat partiye menıup t• 

binaenııleyh bugılknkll hılk4me 
te mob&alif bir mebua ol .. ıı· 
dır. 
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Yunan hükUmeti 
yeni bir Matbtıat kanunu yaptı 

mat~uat müsteşan mat~uat ~ürriyetinin y2nhş anraşt(ması 
mf mle~ete zararh olmuş ve anarşi~e müncer orarak 

tea~irler ahnmasım mec~uri kllmıştır, rliyor. 
Yunan hükQmeti yr.ni bir tafsilat çermekte ve başmakale-

matbuat kanunu yapmıştır, Mat- lerinde, bu tezahüratın hükume 
buat müsteşarı B. Nıkoludis es · te karşı uir nimet borcu ödeme 
babı mucibe layihasında diyor si, manı.ısrnı ifade ettiğini teba· 
ki; ·~ıatbuat hürriyetınin yanl:ş rüz eltirmektedirler. 
anlaşılması memlekete zararlı Gazetelerden bir kısmı Yan 
olmuş rn nııaı şiye milncer ola· ya kurtuluş bayramı üzerinde 
rak. todbirler alınmasını mecbu- duracak, vilQretlerde yflpılan tö 
rt kılmıetır. Yeni matbuat kanu renler hakkkında tafsilAt ver· 
nu yapılırken, bütün meselaler mektedirler. Atinadaki Epirliler 
ıncelenmiş ve matbuat Alemini mikropolitane kilisesinde maktul 
ahlAksızlardan korumak üzere !erin ruhuna dua okutmuş ve 
hükOmete kAfi salAhiyetler ver · meçhul rıskeı· AbidHsine çelenk 
mişlir. koymuşlardır. Vima bu hususta 

Keza yeni kanun hUiki suç yazdığı IAkomik bir fıkrada 
luyu cezalnndıracak şekilde tan- Yanyada yapılan törcııde Gari 
zim edilmiştir. Buna müvazi ola- baldinin kızının hazır bulunma 
rak, mnli durumları müsait ol· aınn işaret ederek, Yunani:;lanın 
mıyaıılara gazete imtiyazı veril · dostlarını hiçbir vakit unutmıya 
miyece~i gibi, diHiplinli ve mem cağını tebarüz ettirmektedir. 

lekele faydalı bir matbuat vücu Yanyanın kurtuluş bayramı 
de getirilmesi sebepleri de te· münasebetile lskeuderiye patriği 
min edilmiştir.,, Nikolaos Yunan kraluıa bir teb· 

Gaz~teler yeni matbuat ka · tik telgrafı yollamıştır. İstanbul 
nunnnu iki satır ile haber ver patriği Veııiyamioc!e Ati na üni· 
mekte ve hiçbir mütalea derme versitesi emini Fotinas'a bir mek 
yan etmemektedirler. Bu tarihli tup göndel'0rek •üç azizler, yor 
gazeteler, M. Metaksas'a SelAnik tusu münasebetile ilim mensup 
te yapılan istikbale dair uzun )arını tebrik ve takrlis etmiştir. 
~..;._..:....~~~~~~~~~~~--~~~,,_,.-----

Cenu~i Ameri~aya mu~a
cir sev~i 

Cenevrede mühim 
bir konferans 
toplanıyor 

Cenevre - Cenubt Amerika 

ya muhacir celbinin inkişafı hu 

susu ile meşgul olacak konfe
rans, mesaisine başlıyacakhr, Ja 
ponya ile Brezilya Milletler ce 

miyeti Azasından olmamakla be 

raber, kendilerini bilhassa alAka 

dar eden bu konferansta mil· 

messil bulunduracaklardır, 

Arjantin, Sili, Ekuatör, Uru 
guay, Venezuella - muhacir cel· 

beden memleketler- Avusturya 

Hollanda, Polonya, lsviçre, Çe 

koslovakya ve Yugoslavya -mu 

hacir sovkeden başlıca memle 

ketler- muralıhnsları da konfe 

ransa iştirAk edeceklerdir, Bil! 

kis meselede alilkaları olduğu 

halde ltalya ile A.lmanya murah 

has göndermiyecı:ıklerdir, 

Romanya ile dokuz 
aylık ticaretimiz 

Romanya ile aramızdaki tica 

ret muamelelerine ait son dokuz 

aylık bir istRtige göre, Romanya 

dan yurdumuza ihraQ olunan 
mallarrn yekunu 162 725,000 ley 
dir. Türkiyeden Romanyaya ıh· 
raç olunan malJarın kıymeti ise 

25,143,000 leydir. Aradaki önem· 
Ji fark, Romanyadan yurdumuza 
ithal olunan kutuluk ~ereste bo 
delidir. Son zamanlarda Roman· 

radan ithalAt azalmış olmakla 
beraber Romanyaya ihracatımız 
da iukienf olduğu görülmüttür. 

Romanyaya yeniden gönderdiQ'i 
miz mallar arasında susam, f ın 

dık, incir diQ'er kuru yeınitler 
vardır. 

Bir ~ansöz yüzün~en 
Şanghayda ~ir mu

harebe 
Şanghay, (A,A) Fransız mııı 

takasında, İtalyan ve Fraıısız 
deniz askerleri arasında ve dan 
singlerin bulundugu sokakta ha 
kiki bir yumruk, sopa. ve ş i ee 
muharebesi olmuştur, 

Bir dansöz yüzündE'n iki as 
ker arasında çıkan kavga büyü 
müş ve ikisinin bütün tarnftarla 
rına sirayet 1::tmiştir, Fraıısızlar 
sııyıca lıalynrılardan çok daha 
fazla oldu~uııdan ltalyanlar yir 
mi dakika süren l>iı• savaştan 
sonra dansinglere çekilmişler ve 
demir kapıları kapamışlardır, 

Fransız polisi hadise ma 
halline yetişmie ve İtalyan asker 
!erinin etrafında çenber yapa 
rak onları rıhtıma kadar götür 
müşlerdir, 

Bunlar oradan sandallara 
binerek zırhlılarına gitm işlerdir 

Hitlerin yeni bir 
• • 

emırnamesı 

Berlin, 3 (Radyo) B . Hitler 

yeni bir emirname ile kara ordu 
!arı ve deniz kuvvetleri kuman 
danlarına nazır unvanını ver 

mi o tir. 

Mezar hırsızı mea 
zarda öldü 

Halep - Ahmet Kabbaz na 
mında işsiz bir duvarcı geceleri 
meıarları kazarak Qıkardı,:tı ke 
mik ve iekelatleri bir kemik tüc 
carına satmak suretile Q'eQlm )'O 

lunu bulmuştu , 
Geçen gün gece gizlice me 

zarhkta bir mezarı kazarken et 
raftaki mezarlar çökerek Ahmet 
Kabbaz mezarın içine düemüş 

ve üstüne dökülen toprakların 

altında kalmıştır, Ertesi günü 
mezar bekçileri vaziyetten şüp 

he ederek çöken mezarı aÇmış 
lar ve kemik hırsızının ölüsünü 
mezardan çıkarmıelardır, 

lt dliyede heyecanlı bir celse -
l3aba ve oğultı öldiirdüğii id-

dia edileı1 Zekeriya11ın 
muhak:eı11esi 

Maznun vekili müdafaasını yaptı. Kara· 
rın tebliği on Marta kaldı 

DUnkU perşembe gUnU şehrl· Meşru mUd11faanın bir btık 
mlz Ağır ceza mııhkemeslnde he- olduğunu Alman meşhur alimi 
yecanlı b\r muh~keme cereyan Yerlng'i eşb11d ec!erek mOdafaal 
etm\şllr . Heyeti hakime B. Şevki meşruhısyı şerh ve t11bllle b11şh · 

Kuyulunun l11:1şkanlığında 11ztt B. y110 avukıtt N11ıım Umarusman 
Mazhar Okçuoğlu ·ve bakim mutt cezft kanununun 49 uncu madde· 
vlnl B Ahm~tten mUteşekkll bu· sinin 2 locl fıkrasınd,.kl mQdııfaal 
lunmakta tdl. meşrua halinin mevcudiyetinden 

bah!'ettikten sonra mUdatııasına İddia m1:1k11mında Cumhurlvet 
MQddel umumisi B. Enver Üoııl şöyle bltaın veriyordu. 
MUdafııa mevkllode maznunlhr - Muhterem Bay reisi 

mUdııfll avuk11t Nazım bulunuyor MUdııfalarıo lddhılarla bir te 

du. zııc1 teşkil ett\ğlnl şUpheslz adde. 
Maznun veklllnln mOdaftıası · dl•ı im. Pek iyi bilirim ki iddia la 

011 kıthın bıı beyectınlı dnvı:ı rel · rın, mOdtıfırnların doğruluğunu 

sin emrlle suçlnl.ır mOdııfl\ suçu tıısdlk ve tııkdlr sizlere alddir. id 
lzıth v~ son hıhklktıtın 11çılmttstatt diıtl-.r ve mUdttfaulısr aı:.la ve ka 
dttlr kararname ile iddianameyi lly<'n sizleri tııkayylld edecek de· 
t11 hlll ederek, Çıımtepe köyllnd~o ğild! r. Dı>ğil Cumhuriyet MOddei 
z ! kerly11nın b11ba ve oğ l u bazı se umumllerl , maznunlar mfldafllerl 
bepler tııblında öldUrdU~UndPD avukııthır hııthı vuzll kanunhır, 
korkunç ldhm mıtddelerlnden 450 vekiller. neMnde botun maddi 

lııcl madde il~ ldısm maznunu san ve mıınf!vt kudret ve onfuzu cem 
dıılyttsına oturtulduğunu vt• ka· etmiş olıınlar sizlere tesir ve mo 
rarnumeye göre z .. kerlyıınm idam duhule edecek değildir. Bu yllk-
s~bpıtsına götUrUlmek istendiğini Sl'k istik ltıllerlnlzdPD de gıptbhır 
anlultı. ve tebrikler e'1llen sizler yHhıız 

Mııktullerden ömerl, Zekeri· ve yuloız bUyOk bir kudretin te 
yanın p>ımuk t11rlasına ökOz sok slrlaP ıa ı.ldir Bu muazııtm kud· 
mak kıırpuılırnnı kopıtrm11k gibi ret ölllm ile bttyat arasında can 
tıthılk seb1-1 plerlııln te.:lri altında çekişen z ı vııllı mU f' kklllerlm şu 
öldUrdUğU k11bul edilirse ct>za k11 Hnda yttlnız ve yıtloız vlcdanhırı 
nuııunun 5 l inci muddesloln ikin nıza sığmıyor. BUkUm ve adcılet 
el fıkrasına göre cezasını tenzil şlzlerindir muhterem bllklmler! 
etmek lAzımgeJdlğlnl beyıtn, ôme d l'mlş ve mUd11tısasına hihım ver 
rln bıtbası Mehmedin katil hadise mtşllr. 

sini ımlatmuya b~şhıdı Mebme• Alaka ile dinlenen bu mUda 
din eli tabanrulı Z keılvayı ÇPVI ftıa uzerlnc heyette dt>ğlşlkllk ol 
rlp tıteş ede ede kovttlııması hı:ı· duğıınd11n kerur verllmt-k Ozre 
llnde meşru mUdbfu& me\ cud ol- mub11kf!me 10 M11rt 9~8 tarihine 
duğunu mOdafuıt etti. hıllk edilmiştir. 
~:.:..~~~~--~~~~~--~--~~~~-------~~---

limanımızdan ~Eş senelik 
i~racat 

İhrac edilen başlıca 
maddelerin kıymet
lerini gösterir tablo 

Ticaret odasındsn alın· 
mıştır. 

Kıymeti : T. L 

Rakamlar ÜQ sıfır iUivesiyle 

okuııacak. 

:i 
..ı r- co ıt) -.f< c:ı ı..ı 
Q c:ı c:ı c:ı c:ı CQ Q 

O) O) O) O) O') ~ • .-4 - - .-4 .-4 

Arpa 812 201 657 1593 296 

Buğday 1068 419 490 329 329 

c kütüıtü 246 54 42 88 49 

Çavdar ve 

B . 2033 320 166 260 106 

Fasulya 

ve B . 344 145 170 229 72 

Ham deri 116 523 63v 22 27 

Kasaplık 

hayvanlar337 216 326 1116 779 

Kuru ve 

kurnlulmue 229 572 559 

Küsbe 461 291 348 

Krom 1115 186 12 

301 146 

161 73 

41 73 

Kereste 70 99 179 158 246 

Pamuk 2031 5305 5151 4062 1071 
Susam 68 7 21 14 33 

Yün yapak 533 1429 218 236 7 

Sair 

maddeler 308 287 363 -400 118 

Hal l\:ev iııd e 
Dün Hıı lke\· inde komite baş 

k an lorı Ev Rı>iı;inin riyaseti al 
tıııdn Lüyük bir toplaııtı yap 
mışlardır, Bu toplantıda : 

Kn mitl}!erin şimdiye kadar 
olan çalışmaları ve bundan son 
ra yapılack işler etrafında gö 
rüşmeler yapılmış, mazeretleri 
ve nrnşguli)'etl~ri dolayıeile gele 
meyen ve çalışamayan komite 
Azaları yerine yenilerinin seçil 
mesi kararlaştırılmıştır, 

Büyük Şef Atatürk'ün eehri 
mize ilk ayak bastığı Mersinliler 
için büyi\k bir bayram alı.ırak 
kaLul ed ilen 17 martta yapıla 
cak büyük tören etrafında görü 
oülmüe ve bu günün QOk canlı 
ve heyecanlı bir surette kutlan 
ması etrafında müzakerelerde 
lrnlunulmuş ve bütün komiteler 
ce görüşüldükten sonrt\ bunun 
programlaştırılması kabul edil
miştir, Müzakere geç vakte ka 
dar devam etmiştir, 

Haber aldığımıza göre Ar, 
Yayın ve Gösteril komiteleri ya 
rın Halkevinde toplanacaklardır. 

Tarsus adliyedairesi 
TatSU!-1, cHususi• Tarsus ad 

liye dairesi yeniden tamir ettiril 
miş ve daire güzel bir tekilde 
tefriş edi l miştir. 

K ııd iist8 
Kudüs, 3 (Radyo) Royter 

fljnııAının muhabiri bildiriyor : 
YakalaıımaHı için 2000 lııgi 

liz lirası vaded ilen bir Arap ş ı 
kisi eldo e<lilmiştir, 

Bu adam 16 ln.ciliz zabiti 
ni öldürmekten su9ludur, 

Hayfa: 2 -
Bölgemizde YB?ılacak 

müsa~akalar 
Program hazırlandı 
ve yurdlcıra bildirildi 

Dölgemi; do y v pılacak müsa 
bakalar için program futbol ve 
atletizm ajaııları tarafından aşa 

Qıda yazdığımız fikistürler ha 
zırlanmış ve yurdlara teblial 
edilmiştir, 

Bölge futbol birincilikleri 
fiküstOrQ 

1 - 20 Mart Cumartesi gü · 

nü öğleden evvel Mut, Anamur, 
Gülnar Futbol takımları Silifke 
de bulunacaklardır ve ajan hu · 
zuruudA kur'a Qtkilecek. 

2 - Öğleden eıonra saat 13 
de 1 • 2 No. ve saat 15 de 3 - 4 
No. lu takımlar arasıuda müsa· 
bakalar yapılacaktır. 

3 - Mağl ftp olan takımlar 

hemeu yerle rine döneceklerdir. 

4 - 21 Pazar günü saat 
14 de 1·2 galibiyle 3 4 takımı 

arasında final yapılacaktır. 

- Silifkeye gelecek kafile 
13 spoccu ve bır idareciden lba 
rettir. 

6 - Bu maçlara ietirak ede· 
cek idcnancılarııı mufassal adres 
!eriyle ikişer fotoğrafını en son 
12·3 938 tarihiııe kadar Bölge 
buşkaulığına göud. rm i ş tmluıuı 

caklardır. İstenen mufaRsal kün 

ye ve fotoğraflarını iÖııderın i · 
yen takımlar müsabakalara işti 
rak edemezler. 

7 - Müsabakaların hakem 
liğini futbol ajanı idare edecek· 
tir. 

Atletizm birincilikleri 
fikOstOrleri 

21 Mart Pazar günü Silif e 
İdman Yurdu sahasında Mut 
Aııamur vo Gülnar idman yurdu 
tıtletleriaiıı iştirakile bölge atle
tizm biriııcilikleri seçmeleri baş 
hakem S ilifke İdman yurduııdıın 
Halilin n~zareti allında yapıla 

cak. 

Bu birinciliklere işliı Ak ede
cek klüp atletleri tanıimedilen 

tudbol f ı küstürü mucıbince ayni 
kaf il ele re iştirAk edeceklerdir. 
Her kulüp laakel 6 atlet iştirAk 

ettirecektir. lştirdk eden her at· 
let behemhal müsabakalara gir 

mek mecburiyeti vardır 

Aksi takdirde ihtiyar edilecek 
masraf kulübüne tıı:minettirile· 
!erektir. Bu kulüplerin arasından 

çıkacak birinciler bilahare bildi· 
rilecek ikinci emirle ~1Prsin saha 
sında Tarsus İdman yurdunun 

birinc isile karşılaşacaktır. Bu su 
retle çıkarı lacak atletler bölie 
birincisi olacaktır . 

Koşular 

100 - 200, 
400 - 200, 
1500, 

100 - 400. 
Bayrak yarışları takım ha

linde. 

Atletizm birincilikleri 

Atlamalar 
Tek adım uzun atlama 
ÜQ adım yüksek atlaına 
Dısk, Gülle ve Cirid. 

Ka~ml r ~a is1 ~arışıyor 
Şam - Kadınlardan müte · 

oekkil bir heyet, reiai cumhuru 

ziyaret ederek, mahkOm edilen 

siyast suclulıırdan z,..ki Hatip vo 

arkadaşlarının 3ffıııı istemeğe 

teşül>büs etmişlerse de, pvlis ka 

dınları meneylemiıtir. 



Komşu Mısnn 
937 d,ş ticareti .......... 
Mısırın 1937 deki Hh•IAtı 

3l",ooo,ooo Hıracatıda 39,750, -
ooo Mısır Jirası tutmuştur. 

Bu rakamları 19:i6 rakam 
ları ile mukHyı>se PdPc~k olur 
sak ithatitın 6,020,000 ihra
cında 6,78fl;QOO ~ısır lirası 

artmış olduğunu gör Uı Oz Dış 
licarl-'t hııcmı l!J3f' danberi en 
yU k sı> k haddine varmıştır. 

Mısırın 1937 en zıyade 

ithalat yaptığı menıleketler 

eh9mmiyet sırası ile şunlardır 
Buyuk Beritanya Almrıaya 
İtalya belçika Bırleşik Ame· 
rika Romanya J.ıporıya Fransa 
Aynı yılda en ziyade ihrac·-ıt 

yapıığı memleketlerde ehem· 
mi y~t sırası ile şunlardır. BU 
YOi< Beritanya Fransa Alınan 
ya Japonya İtalya BırlP Şt k 
Amerı ka Ç~koslovakya 

Ancak 938 deki Mısır dış 
ticaretinin 987 de olduğu ka 
dar müsait bir durumda bu· 
lunmıyacağı şimdiden kabul 
olunabilir. Her ş ı.ayden evvel 
Mısırın en mühim ihrııç malı

nı tt şkil eden pamuğun fıy&t 

ları dUşilktOr. Sonra son ay
lttrın ihrn~at ı da nisl>eten ge· 
rilemiştir. 

PamuK fiyatları mllhim 
derecede yUkselmPdıği , taktır 

deki yakında yllkselmeside 
gayri muhlt~meldir memleiietin 
satınalm• kuvveti uzalacak 
ve hinnetice ithalAt hJcmi de 
daralacaktır. P,>lıçe p•otPsto 
larının ve iflftsların son zaman 
lardu fazlıtlaşmış olmasuıa ra~ 
men şimdılik Mısır pıyusasın· 
dan endişe edilıniyecPği bedi
h dir. 

Mamut parazitlerinin yeniden 
yaşatılması .. ....... 

Moskova, (Tas) - Vran· 
gel adasında bir mamut kadav 
rasının keşfedılm i ş olduğu 

malO.ındur. Sovyetler birlığı 
ilim AkadAmİsi bu mttmut ka 
davrasını Vladi voatoke gitmek 
Üzre bir ilmi heye t teşkil ey
hımiş bulunmaktadır 

Bu hHyetin vazifeleri ara· 
Btnda bu mamutun kadavrası 

Ozerinde bulunması pek muh 
temel olen bakteriAlrin tetk!· 
de vardır. Bu pRrazit ve bak· 
t~rilttrin meselA ağız içındd bu 
rurıda mide ve barsaklarda ve 
ay.ıi zamanda vilcud üzerinde 
bulunacağı kuvvetle tahmin 
edılmektedir 

Son Uç SAllA ;,,artında da
imı huııanma etUdlArİ kornıte 
Sİ 8ZHSll1d~tn prof sör KHpte
rev nt:tekim ehttdi ı uz mın

lıtkahtrırıdıt bulunan v bun· 
dan binlere~ S"rıe evvPl yJtşt · 
rnış olan 30 fı:ısla ait 50 cırıs 
bakteriyosun mantar mi kros
kohi k <_ağırnoz ve sai rAyi ye· 
nidım yı:ış-ıtmıığıt muv11ffak 
olmnş• u.ı . 

Pıof~sttr K11plf~ r~vi u fık· 

rine göre mıunutun az~rinde 

btJJunacak bakteri ve parazit· 
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i Bir Alman askeri fransaya Mersin piyasası Sayın Mersin · Tnccaranına ve bl~ına müjde 
kaçtı 

' ••• ' 

Hadisenin sebebi 
hakkında tahkikat 

vapılıyor 

Pıtris, (A.A.) - Pttris Mi 
di gaz~tesinin nPşrettiği bir 
telgraf haberim~ göre cumarte· 

si gllııU saat 6 d1 Thıonvılle 

20 ıdlom ... trı:-lik mesafede ki· 
ın Valdıcoede Almanyad"n ge 
len mitralyözltl bir otomobil . 
suretini çoğaltarak bududdan 
geçmiştir, Otomobil Fransız 
topraklarında bir kilometre 
ilerledikten sonra durmuş ve 
;ce}fıyettf\n haberdar edilen 

budud ma kamalı bunun genç 
bir Alman askeri tarafından 

idare Pdı len ve hP.r turlll ara· 
zida gidt>bilen son sistem zırh 
lı bir otomobil olduğunn gör· 
mUşlerdir. 

İsticvap edilen ıtsker Fren· 
sız topraklarına girmeden ev· 
vel gPce 100 kilometreden fez 
la bir mPsafe katettiğini ve 

Franıaya girerken hududa gi
den yollardan geçtiğini söyle· 

miştir. 

Otomobil muvakkaten or 
du servisleri tarafından teslim 
alınmış ve at1ker kaçağı tev · 

kif edılmiştir. 

Bu Alman askerinin silAh 
ve iechizatı ile birlikle kaç· 
masını intaç eden sebep şım· 
diye kadar anlaşılamamıştır-

Kaip karne 
Mersin Maliye tahakkuk 

şubesinden aldığım 30i numa 
rah tek atlı araba karnemi 
z11yi ettim hllkmü yoktur. 

Hacı M .. hmet oğlu 
AhmPt 

Kadın ve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, maaa ve duvar 
saatlerini de tavsiye ederiz 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 Mersin 

Meşhur sanatklr 

Remzi T ezelin 

Atatürk 
Celil Bayar, Dahiliye Nafia 

lictisat, Kültilr ve diğer 
v~killer ile bnyüklerimizin 
hu boyda fotoğraflan ya· 
kında ~1ersine de g,..lecektir 
Pastel fotoğrtıffar için ıipı-ı 
rit kabul olunur, 

SEDAD SAHiR SEYM[H 
Uray caddesi No. Mersin 

INin yenidPn YAŞRtılması da 
muvaffak olacaktır. Bu suret 

le cllmudiyeler devresindeki 
organizmler hakkında bir fi· 
kir edi nilebllecekti r. 

3-3- 938 

K. S . 
Pamuklar 

Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 

42, 

5,ı:;O 

24 2fi 
Kozacı parlağı ~7-

bufday - çavdar 
Sert şark 5.,30 
Yumuşak 5.,25 
Yerli buğdayı 4..4 ~ 
Çavdar 4,,S5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3,75 
Y nli 3,,6i 
Nohut ekstra 7 
faıulye 9,50 
Yulaf yerli 3,,50 
Mercimek yoıgat 7-8 
Sahlep 120. ı ~o 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 

Aydın 

yapalı 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozıat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi ldloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava liurusu 
Manda deriıi 

20 
67.S 

10-11 
17, 

50 
45 46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • ,. 
Acı çekirdek 

Urfa Yaifı 
fçel ,, 

80 
42, 
31 

eo 
pirinçler 

Birinci nevi mal 

ikinci neyi mal 
Çay 

K&hYe 

17,S 

290 

109. 110 

Borsa T elgraflan 
2-3-938 
Paralar 

Türk altunu 
!sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
6li0, 

79,.60 
24,46.50 

15.13· 

YENi M[RSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone TQrkiye Hariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Reami ilioatın aatırı 10 
Kuruftur. 

Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 
ıeri, temiz bir 'urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. 
araba ilcretinden daha mutedildir. 

Alınacak ilcret. 

Bu suretle hem nakliyatınıza toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kaıaomış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallırıor · 
un hasara uğramak, yağmur, çamurdan mütecısir olmak 
ihtimaUeri de yoktur. 

ADRES : ·otomobil Durak Mahalli 

tteıızirıci Baki harma 
Telefon : (180) 16-30 • 

• l A H 1 
içel Tapu DireUörlüğün~en 
Mflrsirıin kirPmitharrn mahallt>sinde şarkan 

abdo çardağı gHrlwn h:ıcı abdurrahman cPblavi 
oğlu ahdullah harwsi şinıalen tarik Ct~ nuben selim 
harwsilP. Çf>\' rili IJi r kıtada PSki ölçü 180 a rşınh 
arsa lıallaç ahmedin iken 308 tarihinde dört lira 
btıdPlle mtıyan~de Zt>ğir ve karısı emineye sata
rak 315 serwsiru.h• ÜZPrine bir bap çardak inşa 

ettirip a25 yılırıtfa mezkur çardHğl Sekiz lira be
dt>lle yine nıtıyarwdP. fihdurrahman hııuaıu o~lu 

mustafaya sallığı b .. le<lh~den verilen ilmiihaber-., 

den arıhışılmış ~e hu yPrin yeniden tapt1)'3 bağ· 
lanması ı~t .. nilnıişlir. ilan tarihındN• on gün son
ra mahallen kt•şif ve tahkikatı yapılacağıadan ve
raset ve tasarruf iddiasında bulunanların ayni 
giinde mahalline gidecek menrnra veyahut tapu 
miicliiriyPtİ11P. miiraca:..tları ih\rı olunur. 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap aade yağ batlama et ıuyıı ile 
15 Kuşbaıı kebap 
20 Domatisli kebıp 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
~O Sulu kebıp Adana usulu kebap 
~O Sanmsaklı Ayin tap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumuttalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatiıli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yailı hamurlu et tepıide 
i'O Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turıu 

Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı ôrnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın milt· 
teıilerimiri memnun etmek için yapılan bu taabbiltten 

örn&k kebacısı Ahmet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirincle Çekilir 
Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dan·e ahnız. 



p-===Re~i~gion ~ 

• 

• 

Her Dairede 
Her ticarethanede 

Her yerde 
• 

Daima R E M i N 6 T O N yazı makinaf an • 
ve Şeri ti eri kullamltyor 

~ENi MERSiN 4 llART 1938 (]U\1.-\ SAY~\.\ 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 GÜ.VEN ~ 
1 SiGORT ~ ... ?.Q?VETESi 1 
(§g Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 
f(glkurulmuı tamulusal bir kurumdur. Yaslı Orgun j'fgl 

ımu~~~~~~~~~~~~~~~~~~mu 

l iu ••• nk;y~d~ien ;~y~·······ı 

~ Sizde bir REMİNGTON almalıroım ' 
sınız. Satış yeri I~ 

:±:23 ı:J :ilyam Rıka:) I 

1 Sayııı Halkııııızııı l'!ılıııa ıııı . gfü. öıınııde tutarak l\ŞI lmhırıııııyan K.\ YAi 
aDELEN SUYVNU guy~t sı lılıi bir şekiJ ıh~ uwnhağdaki tflsisHtuıda eksik-
1 likleriui tamamlamış f Puni ıı Arı !'lorı nsull~rirıi y~ptırmakda bulurıdu~u
ımzu arz ederiz. 

1 KAY ACELEN SUYU .. 
1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam boruiarla billur ~avuzlara 
1 in~irilmiş oradanda bütün fizi~i ve kimyevi evsafım mu~afaza edere~ el deymeden 
1 hususi kimyakerimiz huzurunda ~amacanlara ~ol~urulmakda ve muntazaman 

l~9E==:s=:.===3 
1 

f otograf · Ma~ineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve :B,oglander 
arkalı 938 modeli makinelerimiz 

geldi 
Ta~sitle Satış 

==- . 
( T i K U ) Markala dolma kalemler, her cins 

matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fenni gözlükler, 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye 

1 deriz. S[O~~•Y ~~~t !~~~!H _ MERSİN 
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HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 
SARACOGLU SARACOGLU 
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Doğum ve K~dın Memleket Hastahanesi 

Hastalıkları DAHİLİ HASTALIK-
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI 

MUAYENEHANESİ 
Kışla caedcsi Avukat Hilal Muayenehane: 

Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 

da hastalarını her gün sa· T ahıncının evi altında-

bahtan akşam• kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder. 
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1 Doktor 
Muharrem Atasu 1 

WJ 

'!' lstanbul ve moskova On;versitesi 1 
~ seririyatı hariciyesinden mezun lı 
~ Hastalarını Bayram günlerinden mada her giln 1 

aabab saat dokuzdan OD ikiye kadar Ve öğleden son· rr 
ra on beşten onsekize kadar muayenehanesinde kabul~ 
~~ m 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi ·i, 
29 No.lu Hane t\'i 
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Yurtdaş Kızllaya 

aza olunuz 

• şe~rimize gelmektedir . • 
a KAYA DELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın = göslerdiQ"i ra~bet ve tevetcühü karşısında fazla söı söylemeQ'l zail görüyoruz. Sıhhat Bakwlıgı 
&ive selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~a•r ız Tilrkiyenin ı 
M en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundue-unu isbat 
il etmiştir • • 
• lııahsızlıQ'a, hazımıızlıQ'a bir çok mide baA'ırsak hastalıklarına karoı KAY> DELEN şifalı bir • 
• hayat kaynaQ"ıdır. il 
8 Suyu pek temiz ve btrrakdu. Tecrübe eden sayın hallumu:lundinde buldufu zlndtlilt vt, .sıhhatm •• 

verdifi far/Uarla suyumuzun müşterlSi ço/almalıtadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
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Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

. Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en neli; bir tarzda sür'atle yapar 

HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ
LERİ K..ABUL VE TEZ ELDEN YOLLA::P\. 

1 HER. NEVİ 
KİT .AP , G.A ZE T E 
VE :?\l.IEOMUA 
TABINI DER. UH
TE EDER.. 

K. A. R T V :t Z İ T 
D A V E T K A R. T
L.AR. I. Z A.;R F K..A.
G I T EAŞLIK. 
L A. R I T .AB E.D İ
Lİ R.. 

Yeni ~]ersin Basuuevinde 8asılnuşıtr. 


